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Ενημερωτικό σημείωμα 

Ειδική Ημερίδα - Παρουσίαση  προγράμματος Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

για το “Ψηφιακό μέλλον” (UNWTO Digital Futures Programme) 

Μαδρίτη, 17.5.2022 

(ΙΕ Τοwer, Madrid business district) 

 

Πραγματοποιήθηκε αυθημερόν θεματική εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ 

Μαδρίτης, με πρωτότυπο τίτλο, “UNWTO Digital Futures Programme”, υπό τη διοργάνωση 

τoυ Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Η.Ε., για συγκεκριμένο αριθμό στοχευμένων 

προσκεκλημένων με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού Οικονομικού 

Πανεπιστημίου ΙΕ Βusiness University, που εδρεύει στον 24ο όροφο πύργου στην επιχειρηματική 

περιοχή, εκτός κέντρου, της ισπανικής πρωτεύουσας. 

  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, με αφορμή την παρουσίαση για την έναρξη του ειδικού 

προγράμματος του Π.Ο.Τ. περί ψηφιακών προοπτικών και τη γνωστοποίησή του στις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, στις οποίες 

απευθύνεται σε 22 χώρες 5 περιοχών σε όλο τον κόσμο, καθώς σχεδιάστηκε ειδικά για την 

υποστήριξη των ΜμΕ, στο πλαίσιο κάλυψης των ταχέων αναγκών ψηφιοποίησής τους. Την 

εναρκτήρια ομιλία έδωσε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 

κ. Ζurab Pololikashvili, του οποίου το κύριο μήνυμα ήταν η σημασία της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης/κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών 

τεχνολογιών. 

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τον συντονισμό είχε η διευθύντρια καινοτομίας, εκπαίδευσης και 

επενδύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, κα Natalia Bayona, ενώ καταληκτική 

παρέμβαση έκανε ο αντιπρόεδρος στρατηγικής ανάπτυξης της ΜasterCard, με την ευγενική 

υποστήριξη της οποίας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, κ. Nicola Villa, ο οποίος παρουσίασε 

τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες της ΜasterCard στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, 

ανακοινώνοντας παράλληλα τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Κέντρου Καινοτομίας (International 

Innovation Centre) της τελευταίας, στη Μαδρίτη, τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Τέλος, φιλοξενήθηκε 

πάνελ συζητητών, υψηλόβαθμων στελεχών των ισχυρών εταιριών Amadeus, Cisco, ΜasterCard 

και Meta, το οποίο συντόνισε εκπρόσωπος του ΙΕ Πανεπιστημίου. Κύρια θέματα των ομιλητών 

αποτέλεσαν η ενημέρωση για τις ψηφιακές προοπτικές και η ανάγκη για επέκταση της χρήσης 

ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Τέλος, επισημάνθηκε ο ρόλος των 

καινοτομικών τάσεων και των ευκαιριών, που αναδύονται στην μεταπανδημική πραγματικότητα 

σε αυτές τις επιχειρήσεις. 
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Στην παρουσίαση του προγράμματος παραβρέθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι των διπλωματικών 

αρχών της χώρας, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαδρίτη, και κυρίως 

στελέχη τόσο μεγάλων όσο και μικρομεσαίων ισπανικών και, εν γένει, ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων. 

Επιπροσθέτως, ορισμένα στοιχεία, που τονίστηκαν στην εκδήλωση, ήταν τα ακόλουθα:  

 

✓ Ο τομέας του τουρισμού συνεισφέρει κατά 4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ. 

 

✓ Το Πρόγραμμα Ψηφιακού Μέλλοντος στοχεύει στην επιτάχυνση της οικονομικής 

ανάκαμψης του τουριστικού κλάδου, υποστηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο 

πλαίσιο της απελευθέρωσης ψηφιακών τεχνολογιών, με σκοπό τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και την ενίσχυση μελλοντικών συνδέσμων των επιχειρήσεων της 

τουριστικής αλυσίδας αξίας (tourism value chain). Αξίζει να τονιστεί ότι το 85% αυτών 

είναι μικρομεσαίες. 

 

✓ Το πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο προσκήνιο 

της οικονομικής ανάκαμψης στην μεταπανδημική περίοδο και στοχεύει στην στήριξη της 

ψηφιακής τους μετάβασης, προωθώντας τη διάχυση σχετικών τεχνολογιών στις 

αντίστοιχες της τουριστικής αλυσίδας αξίας.  

 

✓ Επιπλέον, φιλοδοξεί να προσεγγίσει τουλάχιστον ένα εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους σε έξι βασικές ψηφιακές διαστάσεις: 

συνδεσιμότητα, επιχειρηματική ανάπτυξη, ηλεκτρονικό εμπόριο, μεγάλα δεδομένα και 

αναλυτική, και πληρωμές και ασφάλεια, παρέχοντας διαδικτυακή επιμόρφωση, 

αναφορικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (virtual/augmented reality, metaverse, 

artificial intelligence) και εργαλείων.  

 

✓ Με στόχο την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης, της καινοτομίας και των βιώσιμων 

λύσεων για τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, δίνεται 

έμφαση σε συνεργασίες με παγκόσμιες τεχνολογικές και άλλες εταιρίες, όπως οι 

MasterCard, Cisco, Amadeus, Telefónica, Meta και Airbnb.  

 

Τέλος, αναφορικά με περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τουρισμού: www.unwto.org/events/launching-event-of-the-unwto-digital-futures-

programme . 
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